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Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2011. április 
 

K Ö ZÉ R D E KŰ  I N F O R M Á C I Ó  
 

Tisztelt Öreg, Alvég és Tokaj utcai lakosok! 
A Képviselő-testület megkapta az Önök által aláírt gyűjtőívet a faddi holtágon tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. Azok 
kedvéért, akik nem érintettjei az ügynek, az alábbiakban közöljük a 3 utca lakói által aláírt beadványt: 
 

Faddi Önkormányzat Képviselő Testülete 
Fadd         Tárgy: A Duna-holtágra tervezett létesítmények 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
A napokban kaptunk olyan híreket, hogy az Öreg, az Alvég és a Tokaj utcai részen a Duna holtágon infrastrukturális fejlesztéseket 
terveznek. A sárkányhajó stéggel kapcsolatosan láttunk látványterveket, de ezen kívül más információt nem kaptunk. Az önkormányzat 
honlapján nem találtunk erre vonatkozó információkat, a testületi ülés jegyzőkönyve – a legutolsó február 15-i – nem tartalmazott semmi 
érdemlegeset. 
 

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az érintett családi ház tulajdonosok véleményének kikérése és a velük történő egyeztetések 
nélkül ne, csak az egyetértésük esetén hozzanak erre vonatkozóan határozatokat. 
 

Az utcákban lakók azért költöztek ide, mert a csendet és a nyugalmat szeretik. A nem hivatalos forrásból szerzett hírek szerinti fejlesztések 
viszont nyilvánvalóan az üdülő övezetbe illőek, az érintett Öreg, Alvég és Tokaj utcák nem ebbe a kategóriába tartoznak. 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érintett lakók Antus Zsolt önkormányzati képviselőt kérték fel a képviseletre.  
 

Fadd, 2011. március 15. 
 

 

A beadvány születése nagy valószínűséggel a benne leírt 
információhiánynak is köszönhető. Nyilván ezért az 
információhiányért a Képviselő-testület és személy szerint a 
polgármester is, azaz én is hibáztatható vagyok. A 
következőkben röviden leírom a készülő fejlesztés történetét. 
A térkép és a látványterv megtekintése után, ha az aláírókban 
megmaradnak az ellenérzések és kételyek, úgy azt egy 
rendkívüli testületi ülés keretében kifejthetik a 
képviselőknek. 
A történet úgy kezdődött, hogy a sárkányhajó csapat tagjai 
fölvetették, kellene egy kikötőstég a számukra, mert a hajó 
mérete és a legénység nagy létszáma miatt a horgászstégről 

balesetveszélyes a beszállás. 2010-ben a már megvalósult 
fejlesztések miatt nem volt az önkormányzatnak szabad 
forrása erre a beruházásra. Németh István úr felajánlotta 
segítségét és a Paksi Atomerőmű Zrt. 2,5 millió forinttal 
támogatta a sárkányhajó kikötőstég megvalósítását. Kajári J. 
Tamás elkészítette a látványterveket, a testület megtárgyalta 
és elfogadta. 2011. áprilisában megkezdődik a kivitelezés. 
Remélem, hogy az olvasottak és a látványterv meggyőzi 
Önöket, hogy a készülő beruházás jól szolgálja településünk 
sport életét és nem lesz negatív hatással az Önök életére. 

Fülöp János polgármester 
A sárkányhajó kikötő látványterve két oldalról:

 

 
 

 

Adója 1 % -a Faddon is maradhat! Ha még nem rendelkezett róla, május 20-ig megteheti! 
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Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
1. Általános rendelkezések 
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak 
képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által 
irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 14. 
mellékletében meghatározott a költségvetési szervek 
gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb 
törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. 
(2) Az irányított költségvetési szervek és a rendelet 14. 
mellékletében meghatározott költségvetési szervek 
gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös 
megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési 
szerv megnevezést használja. 
(3) E rendelet rendelkezéseit a Faddi Roma Kisebbségi 
Önkormányzat 6/2011.(II.14.) FRKÖ számú határozatában, A 
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Társulása 
vonatkozásában a társulás 2011. évi költségvetéséről szóló 
…/2011. (III. …) …. számú határozatában foglaltak 
figyelembevételével lehet alkalmazni.  
(4) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és 
közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó 
e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint 
minden támogatásban részesülő természetes és jogi 
személyre. 
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a 
alapján külön címeket alkotnak, melyek további alcím 
bontásra nem kerülnek. A költségvetésben más cím nem 
kerül meghatározásra. 
(2) A címrendet a 14. melléklet tartalmazza. 
(3) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben 
a polgármesteri hivatal, a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános 
Iskola, a költségvetési szervek jogállásról szóló törvény 
szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek önálló címnek 
minősülnek. 
(4) A költségvetésben a címeken belül önálló alcímek a 
kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok, 
szakfeladatok. 
(5) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, 
felhalmozás. 
(6) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra 
tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt 
előirányzat-csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, 
amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból 
eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, 
amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a 
költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre 
nem vonható el.  
2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetése 
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati 
szinten összesített 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi 
főösszegét 1 135 744 ezer forintban állapítja meg. 
4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetési 
bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet 
tartalmazza. 

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt 
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz 
a) személyi jellegű kiadások:          323 757 ezer forint, 
b) munkaadókat terhelő járulékok:    88 225 ezer forint, 
c) dologi jellegű kiadások:               398 541 ezer forint, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:           9 608 ezer forint, 
e) speciális célú támogatások:           10 788 ezer forint, 
f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb 
felhalmozási célú kiadások és támogatások .239 600 ezer 
forint. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási 
előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását 
a 2. melléklet tartalmazza. 
6. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait 
felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti. 
7. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait 
feladatonként a 4. melléklet tartalmazza. 
8. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – 
finanszírozási célú műveletek és az előző évek 
pénzmaradványa nélküli – összesített költségvetési bevétele 
1 014 950 ezer Ft, kiadása 1 135 744 ezer Ft. Az összesített 
költségvetésben a hiány 120 794 ezer Ft.  
(2) Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozási 
módját az 5. melléklet tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben 
létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. 
(4) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti 
egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 155 000 
ezer Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen 
belül a felhalmozási célú hitel összege 75 000 ezer Ft, a 
legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel 
összege 80 000 ezer Ft. 
(5) A gazdálkodás során az évközben létrejött működéssel 
összefüggő bevételi többletet az önkormányzati 
folyószámlahitel csökkentésére, visszafizetésére kell 
fordítani.  
(6) Felhalmozási célú gazdálkodási többletbevétel 
felhasználásáról a képviselő-testület a felmerülését követő 
testületi ülésen esetenkénti határozattal dönt. 
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre 
összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 128 
fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 128 fő. 
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 130 fő. 
10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves 
kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 
6. melléklet tartalmazza.  
(2) A Képviselő-testület a 2011. január 1-én fennálló 
hitelállományról készített kimutatást a 6/A. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  
(3) Az önkormányzati szintre összesített, működési és 
felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól 
elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe 
véve – együttesen egyensúlyban a 7. melléklet rögzíti. 
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(4) Az önkormányzati szintre összesített, a 2011. év várható 
bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-
felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, 
valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 
történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza. 
11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az 
általános tartalék 6 411 ezer Ft, 
a fejlesztési céltartalék 15.675 ezer Ft. 
(2) A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 10. 
melléklet tartalmazza. 
12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett 
bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 
3. Az önkormányzat polgármesteri hivatalának 2011. évi 
költségvetése 
13. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2011. évi 
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 133 370 ezer 
forintban állapítja meg. 
14. § A polgármesteri hivatal 2011. évi költségvetési 
bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését a 15. melléklet 
tartalmazza. 
15. § (1) A polgármesteri hivatal 2011. évi kiemelt kiadási 
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből 
állnak, azaz 
a) személyi jellegű kiadások:          146 725 ezer forint, 
b) munkaadókat terhelő járulékok:  ..40 919 ezer forint, 
c) dologi jellegű kiadások:              381 164 ezer forint, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:      …9 608 ezer forint, 
e) speciális célú támogatások:        .250 423 ezer forint, 
f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb 
felhalmozási célú kiadások és támogatások 239 600 ezer 
forint. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási 
előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását 
a 16. melléklet tartalmazza. 
(3) A polgármesteri hivatal 2011. évi felújítási 
előirányzatait felújítási célonként a 17. melléklet rögzíti. 
(4) A polgármesteri hivatal 2011. évi felhalmozási 
kiadásait feladatonként a 18. melléklet tartalmazza. 
(5) A polgármesteri hivatal 2011. évre vonatkozó – 
finanszírozási célú műveletek és az előző évek 
pénzmaradványa nélküli –költségvetési bevétele 1 012 582 
ezer Ft, kiadása 1 133 370 ezer Ft. A költségvetésben a 
hiány 120 788 ezer Ft.  
(6) A polgármesteri hivatal 2011. évi hiányának 
finanszírozási módját az 19. melléklet tartalmazza. 
16. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2011. 
évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 
50 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő. 
17. § (1) A polgármesteri hivatal többéves kihatással járó 
feladatok előirányzatait éves bontásban a 20. melléklet 
tartalmazza.  
(2) A polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerűen a 21. melléklet rögzíti. 
18. § (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében az 
általános tartalék 6 117 ezer Ft, 
a fejlesztési céltartalék 15 675 ezer Ft. 

(2) A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 23. 
melléklet tartalmazza. 
19. § A polgármesteri hivatal költségvetési bevételeit és 
kiadásait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza. 
4. Az önkormányzat Gárdonyi Géza Óvoda és Általános 
Iskola költségvetési szervének  a 2011. évi költségvetése 
20. § A képviselő-testület a Gárdonyi Géza Óvoda és 
Általános Iskola nevű költségvetési szervének a 2011. évi 
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 241 435 ezer 
forintban állapítja meg. 
21. § A 19. §-ban meghatározott szerv 2011. évi költségvetési 
bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését a 24. melléklet 
tartalmazza. 
22. § (1) A 19. §-ban meghatározott szerv 2011. évi kiemelt 
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak, azaz 
a) személyi jellegű kiadások:          177 032 ezer forint, 
b) munkaadókat terhelő járulékok:    47 306 ezer forint, 
c) dologi jellegű kiadások:                 16 997 ezer forint. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási 
előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását 
a 25. melléklet tartalmazza. 
(3) A 19. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felújítási 
előirányzatait felújítási célonként a 26. melléklet rögzíti. 
(4) A 19. §-ban meghatározott szerv 2011. évi felhalmozási 
kiadásait feladatonként a 27. melléklet tartalmazza. 
(5) A 19. §-ban meghatározott szerv 2011. évre vonatkozó – 
finanszírozási célú műveletek és az előző évek 
pénzmaradványa nélküli –költségvetési bevétele 241435 
ezer Ft, kiadása 241 435 ezer Ft. A költségvetésben a hiány 
0 ezer Ft.  
23. § A képviselő-testület 19. §-ban meghatározott szerv 
2011. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 
78 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 78 fő. 
24. § (1) A 19. §-ban meghatározott szerv költségvetésében 
az általános tartalék 100 ezer Ft,  
a céltartalék 0 ezer Ft. 
(2) A céltartalék felhasználási célonkénti felosztását a 28. 
melléklet tartalmazza. 
25. § A 19. §-ban meghatározott szerv költségvetési 
bevételeit és kiadásait feladatonként a 29. melléklet 
tartalmazza. 
5. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése 
26. § A Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. 
27. § A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok Társulása költségvetését a 12/A. 
melléklet tartalmazza. 
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
28. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi 
önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi 
kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó 
szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri 
hivatal. 
29. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik  a 
költségvetési rendelet módosítása. 
30. §  (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése 
kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozata alapján 
módosítható. 
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(2) A költségvetés tervezetének összeállítása és a 
költségvetési rendelet megalkotása során a helyi 
önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok 
együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási 
rendet  - az Ámr. 37.§ (4) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével – a helyi önkormányzat és a helyi 
kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 
31. § A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan 
a képviselő-testületet illetik meg. 
32. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás 
során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles 
hasznosítani. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos 
hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott költségvetési többlet 
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 
33. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az 
irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a 
rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat 
megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - 
költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány 
előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. 
Az Országgyűlés, továbbá a Kormány előirányzat-módosítási 
hatáskörébe tartozó előirányzat módosításokat köteles a helyi 
önkormányzat legkésőbb a zárszámadásig, költségvetési 
beszámolóig költségvetésében átvezetni. 
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve 
valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami 
pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot 
biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet 
tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév 
kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési 
szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez 
történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott 
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési 
rendeletének megfelelő módosításáról. 
34. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi 
és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, 
illetőleg következményeinek elhárítása érdekében 
(veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat 
költségvetése körében átmeneti – az ÁHT. rendelkezéseitől 
eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületnek 
a legközelebbi ülésen beszámol. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a 
polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat 
végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, 
a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is 
teljesíthet. 
35. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezett 
terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények 
olyan módon változnak meg, hogy ezek a helyi 
önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen 
veszélyeztetik. 
36.  § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv 
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-nak 
megfelelően, 
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag többletbevétele, 
pályázaton nyert, vagy egyéb jogcímen juttatott fejlesztési 
forrás terhére változtathatja meg.  
(2) a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a 
személyi juttatások év közbeni változtatására az Ámr. 88. §-
ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-
ában foglaltakra. 

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításáról a jegyző 
által előkészített előterjesztésben a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül, illetve az azt követő testületi ülésen 
tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb 
a költségvetési szerv számára az éves beszámoló 
irányítószervhez történő megküldésének határidejéig, 
december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően 
költségvetési rendeletét. 
37. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és 
a Humán Bizottságot, hogy a költségvetési rendeletben 
tervezett és jóváhagyott, a jogszabály szerint hatáskörükbe 
utalt társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzata 
felhasználásáról rendelkezzen.  
(2) A képviselő-testület az egyesületek és civil szervezetek 
számára jóváhagyott 2011. évi támogatási keretét a 
civilszervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 
„Szabályzat” szerint pályázat formájában biztosítja. 
38. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évre a cafetéria 
juttatás keretét 194 000 Ft/év/fő összegben határozza meg. 
A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő SZJA-t is 
magában foglalja. 
39. § Fadd Nagyközség Önkormányzata Napközi Otthonos 
Konyhán fizetendő térítési és étkezési térítési díjakat a 
Képviselő-testület a 30. melléklet szerint állapítja meg. 
40. §  A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési 
szervei munkavállalói részére közszolgálati, közalkalmazotti 
munkaviszonyuk közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetén - melynek feltétele a rendes öregségi 
nyugdíjba vonulás -   2 havi illetménynek (munkabérnek) 
megfelelő összeget biztosít a munkáltatói jogkör gyakorlója 
által jutalmazási célra.  
7. Egyéb rendelkezések 
41. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat 
költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor 
bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket 
külön rendeletben határozza meg. 
8. Záró rendelkezések 
42. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a 
rendeletben megállapított költségvetési előirányzatokat a 
teljes - naptári időszakra szóló - 2011. költségvetési évre 
alkalmazni kell. 
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet 
elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről 
(bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon 
belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját 
elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és 
teljesítet kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. 
(3) Ez a rendelet az önkormányzat 2011. zárszámadásáról 
szóló rendeletének hatálybalépését követő napon veszti 
hatályát. 
 
Fadd, 2011. március hó 10. nap 

Fülöp János   Herczig Gáborné 
polgármester            jegyző 

 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Fadd, 2011. március hó 11. nap 
                                                         Herczig Gáborné 
                                                                 jegyző 
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3. melléklet az  5/2011. (III.11.)  önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként 
Adatok ezer Ft-ban  
 

 A B 

1 Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási, kiadási) 
előirányzat összege 

2 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó támogatással az 1680/EK tanácsi rendelet 71. cikke 
alapján elszámolható nettó kiadásra "Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér"  IKSZT projekt 

70019 

3 Római Katolikus Templom felújítása     Befejezés: 2011. 02.15. 2500 

4 Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Váci M. u. 1. (Fadd, 
1697/1 hrsz.) tetőfelújítás. 3597 

5 Összesen: 76116 
 
 
4. melléklet az  5/2011. (III.11.)  önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 
Adatok ezer Ft-ban  
 

 A B C 

1 Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat 
hivatkozás 

Eredeti –
felhalmozási- 

kiadási 
előirányzat 

2 
Tolna szennyvíztisztító-telep építése KEOP-7.-1.2.0-2009-
0071 azonosító számú "Szennyvíztisztító-telep fejlesztése" 
projekt 

370000 9684 

3 

KEOP-7.1.3.0/09-2010-0022 "Ivóvízminőség-javító 
beruházás Fadd Nagyközségben" projekt I-II. forduló. Fadd, 
0307/1, 0308/1,0308/2,74,71, 878/1, 878/2, 363/2, 674/2, 
301, 0183, 0184/8, 0203/2, 0206/1, 0226/4 hrsz. I. forduló 
5.570 eFt,  85% tám.igény: 4.734 eFt. II. forduló 103.194 
eFt, 90% tám: 92.874 eFt. Tervezett befejezés: 2012.12.31. 

422100 10000 

4 
TIOP 1.1.1/07/1-2008-00649 "Informatikai Infrastruktúra 
fejlesztése a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskolában" 
projekt. Számítástechn. eszközök: 16.758 eFt 

852000 16758 

5 Gárdonyi Géza Bölcsőde építése bővítéssel Fadd, 340/1 hrsz 
Befejezés: 2012.08.31. 412000 87220 

6 Fadd, Dunapart 135/1 hrsz. Sárkányhajó kikötő és parkoló 
kialakítás 2011.06.30. 931102 2500 

7 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 6 db új kamerával 842421 4126 

8 Gárdonyi Géza Bölcsőde építése bővítéssel Fadd, 340/1 hrsz 
kivitelezési tervdokumentáció: Befejezés: 2011.05.31. 412000 1800 

9 

"Dél-Balaton és Sió völgye" regionális 
hulladékgazdálkodási projekt elszámolással kapcsolatos 
kiadás Fadd, szeméttelep rekultiváció geodézia felmérés. 
Befejezés: 2011.márc.31. 

382101 227 

10 
Fadd, Templom u. 2. (Fadd, 702 hrsz.) új 200 férőhelyes 
óvoda és meglévő konyha-étterem átalakítás építés 
engedélyezési terve 

412000 2250 

11 Összesen:  150240 
 
Ki adó :  Fad d N ag ykö zs é g Ön ko r mányz at a      Sze r ke s ztő sé g c í me:  Műve lődé s i  Ház 
Fe l e lő s  ki adó :  Fül ö p J áno s  po l gár me s te r     7 13 3  Fadd,  Bé ke  u .  1 .  Te l . :  ( 7 4 )  4 47 -4 60 
ISSN2 0 6 0 -4 165        N yo más :  mo no bi t  nyo mdai p ar i  kf t .                              Sze r ke s ztő :  Fül ö pné  Ze mkó  Már i a 
1 03 3  Budape s t ,  Re mé nyi  E.  u .  3 .  Te l . :  1 / 43 9 -04 85    E- mai l :  kul t ur f a@t o l na.ne t  
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7. melléklet az  5/2011. (III.11.)  önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 
Adatok ezer Ft-ban 
 

 A B C D 
1 Megnevezés 2011. 2012. 2013. 

2 
Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 
visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-
ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 

248426 260847 268672 

3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei  195583 205362 211523 
4 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 253418 266089 274071 
5 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 10870 11414 11756 
6 Támogatásértékű működési bevétel 90966 95514 98380 
7 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 0 0 0 
8 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1200 1260 1298 
9 Rövid lejáratú hitel 80000 50000 50000 
10 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 0 0 0 
11 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 0 0 
12 Működési célú bevételek összesen (2+...+11) 880469 890486 915700 
13 Személyi juttatások 323757 325376 327002 
14 Munkaadókat terhelő járulékok 88225 88666 89109 

15 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., 
imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 

384998 410379 422690 

16 Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10636 10800 10800 
17 Támogatásértékű működési kiadás 152 150 150 
18 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 0 0 0 
19 Ellátottak pénzbeli juttatása 9608 9610 9610 
20 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1100 1260 1298 
21 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 42039 22000 12000 
22 Rövid lejáratú hitel kamata 7633 6800 6200 
23 Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 0 0 0 
24 Tartalékok 6411 15445  
25 Működési célú kiadások összesen (13+... +24) 874559 890486 915700 

26 Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 

61296 64360 26292 

27 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2300 0 0 
28 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 
29 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30603 10000 12500 
30 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 105462 80500 9003 
31 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0 0 0 
32 Beruházási és felújítási áfa visszatérülés 14004 17250 5830 
33 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 0 0 0 
34 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 822 800 800 
35 Hosszú lejáratú hitel 40788 50625 26000 
36 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 
37 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 
38 Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ …+37) 255275 219301 80875 
39 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 134565 185361 43335 
40 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 76116 15600 18200 
41 Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 71   
42 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 
43 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 0 0 0 
45 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 
46 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 28919 10740 10740 
47 Hosszú lejáratú hitel kamata 5839 7600 8600 
48 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 
49 Tartalékok 15675 0 0 
50 Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49) 261185 219301 80875 
51 Önkormányzat bevételei összesen (12+38) 1135744 1109787 996575 
52 Önkormányzat kiadásai összesen (25+50) 1135744 1109787 996575 
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12. melléklet az  5/2011. (III.11.)  önkormányzati rendelethez 
 

Faddi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE                                   MÉRLEGSZERŰEN 

Ezer forintban 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. I. Saját bevételek 0 0 0 0 0 
2.  A/ Intézményi tevékenységek bevételei 0 0 0 0 0 
3.  B/ Helyi adók(- ép-telekadó 20%-kom.a100%) 0 0 0 0 0 
4.      Építményadó (levonva felh. célú 20%) 0   0 0 0 
5.      Telekadó (levonva felh. Célú 20%) 0   0 0 0 
6.      Magánszemély komm. Adója (-le 100% felh.célú) 0   0 0 0 
7.      Idegenforgalmi adó, tartózk. után 0   0 0 0 
8.      Idegenforgalmi adó, épület után 0   0 0 0 
9.      Iparűzési adó, állandó jelleggel végzett tev. 0   0 0 0 
10.      Iparűzési adó, ideiglenes jelleggel végzett tev. 0   0 0 0 
11. C/ Környezetvédelmi bírság         0 
12. D/ Pótlékok, bírságok, e.sajátos bevételek 0   0 0 0 
13. II. Átengedett, megosztott bevételek 0 0 0 0 0 
14. A/ Személyi jövedelemadó 0 0 0 0 0 
15.     Helyben maradó rész 0   0 0 0 
16.     Kiegészítés jövedelem differenc.mérsék. 0 0 0 0 0 
17.     Normatív részesedés          0 
18. B/ Termőföld bérbeadása utáni adó       0 0 
19. C/  Talajterhelési díj 0   0 0 0 
20. D/ Gépjárműadó 0   0 0 0 
21. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 
22.       Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. 0 0 0 0 0 
23.       Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0   0 0 0 
24.       Támogatás ért. felhalmozási bevétel 0   0 0 0 
25.       Környezetvédelmi alap bevételek         0 
26.       Felhalm.célra átvett pe. államháztart.kívülről 0   0 0 0 
27.       Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek 0   0 0 0 
28.       Egyéb felhalmozási célú önkorm.bevétel 0   0   0 
29. IV. Támogatások, átvett pénzeszközök műk.c 564 0 564 0 0 
30.       Támog.ért.műk c.p.e Egészségbizt Alaptól  0   0 0 0 
31.       Támog.ért.műk c.p.e elkül. állami pénzalapoktól 0   0 0 0 
32.       Támog.ért. működési pénzeszközök áh belülről 564 0 564 0 0 
33.       Költségvetési kiegészítések, visszatérítések     0   0 
34.       Működési célú átvett pénzeszközök áh kívülről 0   0 0 0 
35. V. Állami hozzájárulások és támogatások 0 0 0 0 0 
36.      Normatív állami hozzájárulás 0   0 0 0 
37.      Normatív, kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 
38.      Címzett és céltámogatások         0 
39.      Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. 0   0 0 0 
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40.      Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)   0 0 0 0 
41. VI. Támogatási kölcsönök visszatér, igénybevét 0 0 0 0 0 
42.      Támogatási műk.kölcsönök visszatér. áh belülről         0 
43.      Támogatási műk.kölcsönök visszatér. áh kívülről 0   0 0 0 
44. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 564 0 564 0 0 
45. VII. Előző évi pénzmaradvány        0 0 
46. VIII. Hitelek 0 0 0 0 0 
47.      Hosszúlejáratú hitel 0   0 0 0 
48.      Működési +fejl.célú rövid lejáratú hitel  0 0 0 0 0 
49. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő       0 0 
50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 564 0 564 0 0 
  Pénzkészlet      0 0   
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1 2 3. 4. 5. 6. 7. 
1. I. Folyó (működési) kiadások 371 0 371 0 0 
2.     Személyi jellegű juttatások 0 0 0 0 0 
3.     Munkaadót terhelő járulékok+ Eü. Hj 0 0 0 0 0 
4.     Dologi jellegű kiadások 371 0 371 0 0 
5.     Különféle kv-i befiz (e.évi visszafiz. nélkül)       0 0 
6.     Előző évi maradvány visszafizetése       0 0 
7.     Kötött felhasználási célú támogatás         0 
8. II. Támogatások, müködési célú kiadások 0 0 0 0 0 
9.      Támogatásért. műk. kiadás államh. belül 0 0 0 0 0 
10.      Működési célú p.e. átadás államh. kívül 0 0 0 0 0 
11.      Társadalom- és szoc.pol. juttatások 0 0 0 0 0 
12.      Működési.célú kölcsön  államházt. kívül         0 
13.      Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások         0 
14.      Működési célú kamatkiadás 0 0 0 0 0 

15. III. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 0 0 0 0 

16.      Felújítások 0 0 0 0 0 

17.      Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 0 0 0 0 0 

18.      Beruházások ÁFA-ja 0 0 0 0 0 

19.      Támogatásért felh. kiadás államházt. belül 0 0 0 0 0 

20.      Felhalm.célra átadott pe. államházt. kívül 0 0 0 0 0 

21.      Egyéb fejlesztési célú kiadás     0   0 
22.      Felhalm.célú kölcsön  államházt. kívül     0  0 

23.      Felhalmozási célú kamatkiadás 0 0 0 0 0 

24. IV. Tartalékok 193 0 193 0 0 
25.       Általános tartalék 193 0 193   0 
26.       Működési tartalék 0 0 0   0 
27.       Felhalmozási tartalék         0 
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28. V. Támogatási kölcsönök nyújtása 0   0 0 0 

29.      Támogatási kölcsönök nyújtása államh. belülre         0 

30.      Támogatási kölcsönök nyújtása államh. kívülre     0 0 0 

31.      FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 564 0 564 0 0 
32. VI. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 
33.      Működési+felh. célú rövid hitel törlesztése     0 0 0 
34.      Hosszú lejáratú (felhalm-i célú) hitel törlesztése 0 0 0 0 0 
35.      Egyéb finanszírozási kiadás       0 0 

36. VII. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0 0 0 

37.      Függő, átfutó, kiegyenlítő       0 0 

38. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 564 0 564 0 0 
39. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 0   0 0   
       
 Hiány összesen: 0     

 
 

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 3/2011.(III. 11.) ÖNKORMÁNYZTI RENDELETE 

a szociális ellátások szabályairól szóló 8/2006.(VI.28.) számú rendelet módosításáról 
A Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 44/A § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) 
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 43/B § (1)-(3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Fadd 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(II.28.) Kt. rendelete 
80. § (2) bekezdésében és a 2. számú mellékletben biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi, valamint 
Humán Bizottság véleményének kikérésével az alábbi 
rendeletet alkotja:  

1. §  
(1) A szociális ellátások szabályairól szóló 8/2006.(VI.28.) 

Kt. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 7. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a 3. § i) 

pontjában a rendelkezési állási támogatás megnevezés 
helyébe a bérpótló juttatás megnevezés kerül:  

„7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 
természetes személyek között az adórendszeren kívüli 

keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 
alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre 

irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek 
(a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,” 

2. §  
(1) A R. 4. § (7) bekezdése d) pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„d) a bérpótló juttatás. 

3. § 
(1) A R. 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:  
 „A rendszeres szociális segély (RSZS), a bérpótló juttatás 
(BPJ), valamint az ápolási díjtekintetében kérelmezett és 

jegyző által engedélyezett előleg kifizetése, valamint az 

átmeneti segély polgármester általi engedélyezése minden 
hét pénteki napon ügyfélfogadási időben történik.” 

4. § 
(1) A R. 9. § (1) bekezdés ab) pontja helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 
„ab) bérpótló juttatást,” 

5. §  
(1) A R. 11. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„(4) Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben 
jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy 
bérpótló juttatás – ide értve az Szt. 33. § (6) bekezdése 
szerinti személyt is -, míg a másik személy a rendszeres 
szociális segély feltételeinek felel meg.” 

6. §  
(1) A R. kiegészül az alábbi 11/A. §-sal: 
„11/A. § (1) Az aktívkorúak ellátásra jogosult személy, 
bérpótló juttatásra való jogosultságának egyéb feltétele, hogy 
lakókörnyezete rendezett legyen.  
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást 
kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa 
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat: 
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, 
b) az ingatlan állagát folyamatosan karban tartja, 
rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja, 
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, 
gyomtalanítja, továbbá 
d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartása, 
szemét és gyom-mentesítése, téli időszakban hó és síkosság 
mentesítése. 
(3) A jogosultság feltételeként a (2) bekezdésben foglalt 
szabályok betartását az önkormányzat Tolna Város 
Önkormányzatának keretében működő Családsegítő 
Központjának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a 
továbbiakban: ellenőrzést végző) bevonásával ellenőrzi. 
(4) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 
5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni helyszini 
szemle (környezettanulmány lefolytatásával, és annak 
eredményét a jegyzővel írásban közölni. 



FADDI HÍREK 2011.ÁPRILIS 

 11

(5) A kérelmező köteles az (2) bekezdésben felsorolt állapotot 
a jogosultság megállapítását követően is fenntartani..  
(6) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek 
nem felel meg, a jegyző öt napos határidő kitűzésével felhívja 
a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő 
tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt 
hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről az 
ellenőrzést végző ismételt helyszini szemlén győződik meg, 
melynek eredményéről 5 napon belül írásban tájékoztatja a 
jegyzőt. 
(7) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig 
nem biztosítja, annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, 
illetve a bérpótló juttatást meg kell szüntetni, ha a (2) 
bekezdésben foglalt feltételeknek – felszólítás ellenére – nem 
tesz eleget.” 

7. §  
(1) A R. 12. § első mondata az alábbiak szerint módosul:  
„ A Szt. 33 -37 §-ban foglaltaknak megfelelően aktív korúak 
ellátást kell megállapítani annak az aktív korú személynek:  
(2) A R. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg az eddig d) pontjelölése 
e) pontra módosul: 
„d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak 
ellátására jogosult személyek családi körülményeire, 
egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott 
egyéb feltételeknek megfelel, 
e) akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében 
foglalt mentesítési ok fenn áll.” 
(3) A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbiakra módosul: 
„(2) Fadd Nagyközség Önkormányzata a Szt. 37. § (1) 
bekezdés b)-c) pontja szerinti személy (a továbbiakban: 
jogosult) a rendszeres szociális segély megállapításának, 
folyósításának feltételeként a Tolna Város 
Önkormányzatának keretében működő Családsegítő 
központjának Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatával, 
mint a települési önkormányzat által kijelölt szervvel köteles 
együttműködni (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt 
szerv). 

8. § 
(1) A R. 12/A. § (5)–(6) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:  
„(5) Ha a (3) bekezdésben felsorolt feltétel megszűnik, a 
feltétel megszűnését követő hónap első napjától a Sztv. 37/A. 
§ (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell 
előírni.  A feltétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az 
aktív korúak ellátására való jogosultsága továbbra is fenn áll 
– rendszeres szociális segély jár.  

„(6) Az e rendelet 12/A. §-a alapján rendszeres szociális 
segélyre való jogosultságot kell megállapítani a már 
folyamatban lévő ügyekben is, azzal, hogy a 
közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró tényről való 
tudomásszerzés napjával a bérpótló juttatásra való 
jogosultságot meg kell szüntetni.” 

9. §  
(1) A R. 13/A. § (3) bekezdés első mondata, továbbá a (4) 
bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:  
„(3) Az együttműködésre kijelölt szerv az Szt. 37/A. § szerinti 
együttműködés megvalósítása érdekében:” 
„(4) b) a rendszeres szociális segély feltételeinek 
megszűnéséről és a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy által a Szt. 37/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
kötött megállapodásról.” 

10. §  
(1) A R. 18. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„(3) Az ápolási díj havi összege a (2) bekezdésben 
meghatározott esetben az éves központi költségvetési 
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.” 

11. §  
A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 
melléklete lép. 

12. § 
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet az 1. számú melléklet kivételével a 
kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az 1. 
számú melléklet 2011. április 1. napjával lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben 
szabályozott módon gondosodik. 

(3) Jelen rendelet hatálybalépésének napjával hatályát veszti 
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének a szociális ellátások szabályairól szóló 
8/2006.(VI.28.) számú rendelet 13/A. § (4) bekezdés c) 
pontja, továbbá a 34/A. § (10) bekezdése. 

(4) A Képviselő-testület a 4/2011.(III.11.) számú rendeletét a 
szociális ellátások szabályairól szóló 8/2006.(VI.28.) 
számú rendelet módosításáról az e rendelet kihirdetését 
követő naptól hatályon kívül helyezi. 

 Fülöp János Herczig Gáborné 
 polgármester          jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet  2011. március 11. napján a helyben szokásos 
módon kihirdetésre került. 

Herczig Gáborné jegyző 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL szóló 
8/2006.(VI.28.) KT. RENDELET  

1. számú melléklete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díja 
(Az intézményi térítési díj esetében figyelembe kell venni 
az Szt. 116. §-át, továbbá az Szt. 115.§ (2) bekezdését, 
mely szerint a térítési díjat konkrét összegben kell 
megállapítani.) 

Nappali ellátás és étkeztetés az Idősek Klubjában: 
    400,- Ft/ebéd 
Szociális étkeztetés:  480,- Ft/ebéd 
Nappali ellátás étkeztetés nélkül az Idősek Klubjában: 
    térítésmentes   
Házi segítségnyújtás: 

Tolna Város Önkormányzatának a szociális igazgatás és 
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 
19/2008.(IV.25.) önkormányzati rendeletében foglalt díj 
szerint.   
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
Tolna Város Önkormányzatának a szociális igazgatás és 
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 
19/2008.(IV.25.) önkormányzati rendeletében foglalt díj 
szerint.   
B/ Személyi térítési díj 
A személyi térítési díj felső határa a fenntartó által 
megállapított intézményi térítési díj összege, amely nem 
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haladhatja meg az igénybevevő rendszeres havi 
jövedelmének 30%-át. Napi ellátás igénybevétele esetén a 
havi jövedelmet 30-cal kell osztani. 

A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj 
alapulvételével az intézményvezető állapítja meg a jegyző 
által végzett jövedelemvizsgálatról kiadott igazolás alapján. 

 
SZABÁLYZAT 

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő 
civil szervezetek az önkormányzati feladatok 
megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek 
működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás 
célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek 
pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, 
az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri 
viszony és munkamegosztás előmozdítása.  
A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés 
segítése érdekében Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja:  
1. 
A szabályzat célja 
1.1. A szabályzat célja, hogy a településen tevékenykedő 
bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek számára, azok 
helyi működéséhez és tevékenységéhez az önkormányzat - 
pénzbeli és/vagy természetbeni - támogatást biztosítson.  
2. 
A szabályzat hatálya 
2.1. Azok a faddi székhelyű társadalmi szervezetek, 
alapítványok, közalapítványok, egyesületek stb. - a pártok, 
politikai tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító 
egyesületek kivételével - tartoznak a szabályzat hatálya alá, 
amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító 
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket 
Faddon ténylegesen folytatják, valamint a bírósági 
bejegyzéssel nem rendelkező, de a település érdekében itt 
tevékenykedő csoportok, klubok.  
2.2. Nem támogatható a civil szervezet azon tevékenysége, 
amelynek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.  
3. 
A civil szervezetek támogatásának módja 
3.1. Az Önkormányzat az éves költségvetésében a civil 
szervezetek támogatására forrást különít el.  
3.2. A természetbeni támogatás módja az ingyenes vagy 
kedvezményes helyiséghasználat, illetve más, a működést 
segítő ingyenes, illetve kedvezményes szolgáltatás lehet.  
4. 
Civil szervezetek támogatási forrása 
4.1. Az Önkormányzat a költségvetésében az e szabályzatban 
meghatározott célok megvalósulása érdekében a civil 
szervezetek támogatására elkülönített forrást hoz létre, (Civil 
Támogatási Keret) felhasználásáról a képviselő-testület dönt 
a tárgyévi költségvetés tárgyalásakor az alábbiak szerint: 

a) Civil Támogatási keret 
b) Civil szervezetek számára nyújtott visszatérítendő 

támogatások kerete. 
4.2. A Civil Támogatási Keretből az alábbi célok 
támogathatók:  
a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;  
b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok 
támogatása;  
c)hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő 
részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil 
programok támogatása;  

d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, 
fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása;  
e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott 
szakmai sajtó támogatása;  
f) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;  
g) civil szervezetek működésének támogatása;  
h) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott 
településfejlesztési célok érdekében végzett tevékenység tá-
mogatása; 
i) a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás 
támogatása;  
j) civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység 
szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben stb.) való 
részvétel támogatása.  
4.3. Civil szervezetek számára nyújtott visszatérítendő 
támogatások: 
A civil szervezetek számára – különösen az utólagos 
finanszírozású pályázatok lebonyolításához – visszatérítendő 
támogatás is nyújtható. A visszatérítendő támogatás 
legfeljebb 1 évre adható. A támogatás egyéni kérelemmel 
igényelhető, az érintett pályázat nyertes értesítőjének, vagy 
támogatási szerződésének csatolásával. A kérelmeket a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság bírálja el, előnyt élveznek az 
önkormányzati feladatellátást célzó, vagy azt közvetlenül 
segítő célokat tartalmazó kérelmek, illetve az 
előfinanszírozásról előzetesen az önkormányzattal 
megállapodó szervezetek. 
Az egyéni kérelemcsomag tartalma: 
- kérelem leírása, 
- nemleges nyilatkozatot a pályázó szervezet 
köztartozásáról (APEH, TB, stb) 
- hozzájáruló nyilatkozat a szervezet adatainak (pályázó 
neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és a 
Faddi Hírekben, valamint Fadd Nagyközség hivatalos inter-
netes honlapján való közzétételéhez; 
- nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti 
összeférhetetlenségről, érintettségről, illetve a közzétételi 
nyilatkozat. 
A visszatérítendő támogatás nyújtásáról az Önkormányzat 
támogatási szerződést köt a szervezettel, melyben részletezi a 
támogatás elszámolásának és felhasználásának szabályait.  
Egyebekben a visszatérítendő támogatásra a jelen szabályzat 
szerinti vissza nem térítendő támogatás szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 
5. 
5.1. Támogatás e szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
pályázati úton vagy - kivételes esetben - egyéni kérelemmel 
igényelhető. A maradvány összeg terhére a civil szervezetek 
év közben támogatási kérelmet nyújthatnak be.  
6. 
Pénzügyi támogatás igénylése 
6.1.  A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a 
pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 15 nappal 
kell közzé tenni Fadd Nagyközség hivatalos internetes 
honlapján, és a "Faddi Hírek" című helyi újságban.  
6.2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat 
célját, a támogatás feltételeit, a támogatás felhasználásának és 



FADDI HÍREK 2011.ÁPRILIS 

 13

a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, a 
pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és 
módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről 
történő értesítés módját.  
6.3.  A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. 
sz. melléklet):  
a)a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági 
nyilvántartásba vétel számát, valamint közhasznú jogállás 
esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a 
nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,  
b)a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a 
pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás 
összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, TB, stb) nincs.  
c)az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az 
igényelt összeget;  
d)a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, 
megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre 
álló saját és egyéb forrás összegét;  
e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező 
időpontját;  
f) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy 
más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, 
vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél 
megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is 
nyilatkozni kell;  
g) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű 
adatok kezeléséhez és Fadd Nagyközség hivatalos internetes 
honlapján való közzétételéhez;  
h) nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti 
összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem.  
6.4. A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és 
módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, 
személyes benyújtás stb.) Fadd Nagyközség 
Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottságának címezve 
kell benyújtani  
6.5. A bizottság a pályázókat egy esetben ötnapos határidő 
tűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat 
kiegészítésére.  
 
7. 
 7.1.  Két éven keresztül nem részesülhet támogatásban, 
illetve a folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az 
a civil szervezet, amely: 
a)az önkormányzathoz benyújtott pályázati dokumen-
tációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;  
b)az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási 
szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 
használta fel;  
c)szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem 
határidőben teljesítette.  

8. 
A támogatási szerződés 
8.1. E szabályzat szerinti támogatásban részesített 
szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.  
8.2. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell (2. sz. 
melléklet):  
a) a támogatás összegét;  
b) a támogatás konkrét célját;  
c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;  
d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának 
határidejét, módját;  
e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos 
jogszabályok előírásainak betartására;  
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az 
önkormányzat képviselő~testületének hivatala, illetve az 
általa ezzel megbízott személyek és szervezetek általi 
ellenőrzéséhez;  
g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.  
9. 
9.1. A támogatások folyósítására két részletben, az 
önkormányzat által meghatározott részletekben kerül sor, 
utólagos elszámolási kötelezettség mellett. (A támogatás 
folyósítására indokolt esetben kérelem benyújtása mellett a 
fizetési ütemtől el lehet térni.) 
9.2. A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az 
Önkormányzattal kötött szerződés és a gazdálkodásukra vo-
natkozó előírások szerint kötelesek számot adni. 
9.3. A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről 
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szer-
ződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt 
igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás 
stb.) Fadd Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi 
Bizottságának címezve benyújtani.  
9.4. Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság a tárgy évre benyújtott pályázatok 
elbírálásakor dönt.  
9.5. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások 
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg 
Fadd Nagyközség hivatalos internetes honlapján, és a"Faddi 
Hírek" című helyi újságban közzétételre kerül.  
10. 
Záró rendelkezés 
10.1. A szabályzat 2011. március 11. napján lép hatályba. 
Fülöp János    HerczigGáborné 
polgármester             jegyző  
Záradék:  
Jelen szabályzatot Fadd Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 34/2011.(III.10.) számú határozatával 
fogadta el. 
Fadd, 2011. március 11.                Herczig Gáborné jegyző  

 

 
Tájékoztató a hulladékszállítás változásáról 

Tisztelt Lakosok! 
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. a cikói hulladéklerakó üzembe helyezése miatt: 

2011. április hónaptól kezdődően 
SZERDAI napokon végzi a települési szilárd hulladék begyűjtését, ürítését. 

Az első zöldjárat 2011. árpilis 6-án lesz, azt követően pedig kéthetenkénti gyakorisággal. 
Megértésüket és együttműködésüket előre megköszönjük. 

Fadd Polgármesteri Hivatal      ALISCA TERRA KFT. Szekszárd 
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K Ö ZÉ R D E KŰ  I N F O R M Á C I Ó  
 

FELHÍVÁS 
az EU Élelmiszersegély és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Programjában való részvételhez 

Tisztelt Lakosaink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 
2011” címmel meghirdetett pályázatára, melynek keretében a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettől átvett élelmiszereket az önkormányzat ingyenes adomány formájában 
juttatja el a rászorulók részére. 
Az élelmiszeradomány szociális rászorultsági alapon történő szétosztásához az 
Önkormányzatnak tételes nyilvántartással kell rendelkeznie az általa ellátott 
rászorultakról. 
„Rászoruló személynek” minősülnek: 
Ø Létminimum közelében élők – azon személyek, családok, amelyek esetében 
az egy főre jutó jövedelemszint a létminimumhoz közeli értéket jelent, 
Ø Kisnyugdíjasok – akik nyugdíja és egyéb forrásból származó jövedelme a 
létminimumhoz közeli értéket jelent, 
Ø Hátrányos szociális helyzetű gyermekek 
Az élelmiszeradomány szociális rászorultsági alapon történő szétosztásához 
Önkormányzatunk igényfelmérést végez. Amennyiben Ön a fentiek alapján szociálisan 
rászoruló személynek minősül, és igényt tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által 
biztosított élelmiszeradományra, igényét és nyilvántartásba történő felvételét a 
Polgármesteri Hivatal (Fadd, Dózsa Gy. u. 12.) 7. és 9. számú irodájában az erre a 
célra rendszeresített formanyomtatványon jelezheti. A nyilatkozatadás önkéntes! 
A mellékelt táblázat tartalmazza a Központi Statisztikai Hivatal által a létminimum 
értékének meghatározása céljából végzett kutatás eredményét, amely segítséget 
jelenthet a rászorultsági kategória megállapításához. 
 

A Nyilatkozat leadásának határideje:          2011. április 22. 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal csak azon rászorulókat tudja 
élelmiszeradományban részesíteni, akik a rászorultsági feltételeknek megfelelnek, és a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatot a 
fenti határidőig benyújtották.          Fülöp János  polgármester 
 

 

C I V I L  S ZE R V E ZE T E I N K  É L E T É BŐL  
 

Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület 
Az elmúlt évet is sok fellépéssel zárta az ének és a 
tánccsoport. 2011 februárjától a művelődési ház felújítása 
miatt a próbákat az emeletes iskolában tartjuk. Szép, tágas 
teremben megkezdtük a húsvéti ünnepekre való felkészülést. 
Részt vettünk a református templom felújítására rendezett 
hálaadó istentiszteleten, valamint Bereczki Zoltán és felesége 
Ibolya búcsúztatóján, ahol műsort is adtunk. 
A tánccsoportunknak igen alacsony létszáma miatt egyelőre 
nincsenek próbái. Reméljük, hogy a csoport új tagokkal 
bővülve ismét újra indulhat. Így nem vész kárba az a sok szép 
megtanult tánc. 

Terveink között szerepel közhasznú egyesületté válás, 
melynek alapszabály-tervezetét a következő hetekben 
tárgyalja egyesületünk tagsága. 
Taglétszámunk csökkent, de a próbákon jelen levők létszáma 
stabil. Igen kevés a hiányzás, amit az eredményes munka is 
bizonyít. 
Pályázatot nyertünk a Pünkösdi rendezvény megtartására, 
ahol a sárpilisi és a fácánkerti csoportok is műsort adnak. 
Szeretnénk az idei évben részt venni a pécsváradi 
Leányvásáron. Keressük a lehetőségeket kórustalálkozókon, 
kórusfesztiválokon, minősítőkön való részvételre. 
Ugyanakkor szívesen elfogadunk fellépési meghívást 
rendezvényekre, ünnepségekre, úgy településünkön, mint 
szomszéd településeken is.                                Ádám Imréné 

 

 
GA-ZSI 
Szíves figyelmébe ajánlom a havi rendszerességgel megtartott "GA-ZSI", azaz a Garay Zsibvásár rendezvényünket, amelyet minden hónap első szombatján 
tartunk Szekszárdon, a Garay téren. 
Árusításra előzetes szerződéskötéssel, jelentkezni információszolgálatunkon ("E" épület porta). 
Amit tudni kell: 
-Helyfoglalás: szerződéskötéssel és a helypénz befizetésével folyamatosan, a rendezvényt megelőző csütörtökön 19.00 óráig. 
-Kitelepülés árusoknak: 7.00-8.00 óráig. (Ha időjárási okokból a rendezvényt nem lehet megtartani, a szerződést a legközelebbi alkalomra érvényben tartjuk, 
de pénzt nem adunk vissza.)  
-MINDENKINEK SAJÁT FELSZERELÉST KELL HOZNIA!!! /asztal (kerti/camping), pokróc, ponyva, kosár, doboz/ 
-Csak saját tulajdonú, nem kereskedelmi mennyiségű, kis értékű, nem elektromos eszköz, használati és dísztárgy árusítható. 
-TILOS ÁRUSÍTANI: friss/tartós élelmiszert, gyógyszert, drognak minősülő cikkeket, fegyvert, katalogizált műtárgyat (ékszer, festmény, stb.), elektromos 
eszközöket, ill. mindazt, amit a vásárokról/piacokról szóló jogszabályok tiltanak (saját felelősség!). 
Egyebekről a helyfoglaláskor információsaink adnak részletes felvilágosítást. 
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza            7100 Szekszárd, Szent István tér 10.            Tel: 74-529-610            E-mail: info@babitsmuvhaz.hu 
 

 
Létminimum értékek a különböző 

háztartásokban 
 

Aktív korúak 
háztartásai 

Egy főre számított 
havi érték 

1 felnőtt 71 736 
1 felnőtt 1 gyermekkel 59 182 
1 felnőtt 2 gyermekkel 51 411 

2 felnőtt 62 769 
2 felnőtt 1 gyermekkel 57 389 
2 felnőtt 2 gyermekkel 52 008 
2 felnőtt 3 gyermekkel 47 346 
2 felnőtt 4 gyermekkel 44 237 

3 felnőtt 59 780 
3 felnőtt 1 gyermekkel 56 492 
3 felnőtt 2 gyermekkel 52 367 
3 felnőtt 3 gyermekkel 48 422 
3 felnőtt 4 gyermekkel 45 604 

  
Nyugdíjas korúak 

háztartásai 
 

1 személy 64 562 
2 személy 55 595 
3 személy 52 606 
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Pedikűr 
Lábzselé 
Manikűr 

(saját köröm erősítése zselével) 
Paraffinos kézápolás 

(kiszáradt, repedezett, érzékeny bőrre) 
 

Április hónapban minden vendégemnek 
ajándék paraffinos kezelés! 

 

Bejelentkezés: 
Nagyné Szalai Ágnes 

06-30-991-73-98 
06-70-430-45-23 

7133 Fadd, Arany János u. 23. 
 

Várom leendő kedves vendégeimet! 
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E G Y H Á Z  
 

„… Mindeddig megsegített minket az Úr!”    Sámuel I. könyve 7:12 
 

Nagy ünnepe volt 2011. március 27-én vasárnap délután 4 
órakor a faddi református gyülekezetnek. Hálát adott Istennek 
Dr. Szabó István Főtiszteletű Püspök Úr és Rácz József 
Nagytiszteletű Esperes Úr szolgálatával, az 5 éve tartó 
templomfelújítás befejeződéséért. 

 
 

Az érkezőket igazi ünnepi díszbe öltöztetett belső tér fogadta. 
Benis Brigitta önkormányzati képviselőnk erejét, idejét, és 
pénztárcáját nem kímélve monumentális, az alkalomhoz 
méltó virágkompozíciókkal ajándékozott meg. 
Aki körülnézett, Gáti Mariann, Faddon élő és alkotó 
képzőművészünk a hely rendeltetéséhez illeszkedő művészi 
alkotásait fedezhette fel. 
 

Erre a napra elkészült és látható volt a cintériumban 
elhelyezett márványtábla, amelyen a faddi református 
lelkészek arany betűkkel írt neve olvasható. Köszönet ezért 
Bényi Andrásnak. 
A hálaadó istentiszteleten Bereczki Zoltán lelkipásztor 
ismertette a jelenlévőkkel a reformátusság rövid történetét 
Faddon, a református gyülekezet és a templom múltját, 
egészen a jelen-időkig.  
 

Az istentisztelet igazi hálaadó ünnepi légkörét a Schmidné 
Keserű Erzsébet vezető-óvónő által felkészített 4 óvodás-
gyermek csengő hangján felhangzó, Istent dicsérő verse 
indította. Nagytiszteletű Rácz József esperes úr bevezető 
köszöntése után Főtiszteletű Dr. Szabó István Duna-melléki 
püspök úr igehirdetésében emlékeztetett arra, hogy a siker 
senkinek nem személyes érdeme, hanem az isteni 
irgalmasság megnyilvánulása. Ezért a gondviselő 
kegyelemért adunk hálát.  
A hálaadás a Boróka Énekegyüttes -Koleszár Istvánné 
vezényletével, Szemerei Eszter tanárnő által zongorán kísért- 
szép énekeiben, a Bartina együttes felemelő műsorában és 
Vesztergám Miklós tárogatóművész lelkeket megindító 
előadásában teljesedett ki a jelenlévők szívében. Elhangzott 
Nagytiszteletű Deméné Miksa Zsuzsa ny. református 
lelkipásztor szavalata a templomról. 
Végezetül az örök mesevilágot tárta fel a gyülekezet 
tagjainak Sas Erzsébet újságírónő élet-igenlést sugárzó 
hangjával, képileg is érzékeltetve egy leheletkönnyű, kék 
színű, pillangókat mintázó kendő felmutatásával, megnyitotta 
Gáti Mariann képzőművész első kiállítását Faddon, a 
református templomban. 
 

Fehér asztal mellett örvendezhettünk tovább együtt, ahol a 
lelki táplálék után a Tanács Gézáné által készített igazi 
ínyencfalatok késztettek mindenkit csodálatra és elismerésre, 
amiért kifejezzük hálánkat. Igazi családias meleget árasztott 
az étteremben Bárdos Zoltánné, Papp Ernőné, Bencze 
Józsefné, Szűcs Andrásné, Keserű Erzsébet és Schmidné 
Keserű Erzsébet a kedves, szíves kínálásával. Köszönet és 
hála erőt nem kímélő, áldozatos szolgálatukért. 
 

Egyházunkat hivatalosan 300 évvel ezelőtt jegyezték be 
1710-ben. Azelőtt is éltek itt reformátusok, Sztárai Mihály, 
Szegedi Kiss István reformátorok munkája nem volt 
hiábavaló. 1700 előtt családoknál tartották az istentiszteletet. 
Első kicsi templomuk deszkából készült, amelyet később 
megnagyobbítottak. A lakosság nagy része az 1700-as évek 
végén református. A türelmesebb III. Károly és a Carolina 
Resolució alatt megtartják számbeli fölényüket a 
reformátusok. 
Mária Terézia uralkodása idején a református egyház 
rohamosan hanyatlik, amit elősegít az üldözés mellett az 
idegenek, a német és tót lakosok betelepítése. 
A deszkatemplom, a paplak, az iskola és a falu nagy része 
1780-ban leégett. 7 évig nem volt templom, 7 éven át 
kérvényezték a reformátusok az új templom építését. 
Végül 1787 januárjában kapták meg az engedélyt, lakott 
területen kívül, a szérűskertben. Azonnal hozzákezdtek a 
jelenlegi templom építéséhez.  
Voltak szép idők gyülekezetünk életében, amikor kicsinek 
bizonyult a nagy templom, meg kellett építeni a karzatokat.  
Jó reménységgel vagyunk, hogy a megújult templom újra 
megtelik megújulásra vágyakozó lelkekkel, ezt a reménységet 
éppen abból merítjük, amit kedves meghívott vendégünk 
Szászfalvi László államtitkár úr így fogalmazott meg: 
„Magyar népünk számára példaértékű a faddi református 
templom összefogással megvalósulhatott megújulása, ilyen 
összefogással érhetjük meg nemzetünk felemelkedését is.” 
És most következzék röviden a felújítási munkák menete: 
• 2005 végén kezdtük a torony bádogjavítását, festését-

meszelését, 
• majd ezt követte a csatornacsere, 
• 2 db Aquapol készülék felszerelése. 
• Következett a ferdén álló, megsüllyedt padok javítása, 

átalakítása. 
• Kívül-belül másfél méter magasan levertük a 

betonvakolatot, teljesen híveink munkájával, amely munkát 
néhai Rácz József presbiterünk kezdett el és vezetett végig. 
Két éven át így száradt ki tökéletesen az Aquapol 
készülékek által a falazat.  

•  Majd az orgonát teljesen felújíttattuk.  
• A templom falazatának tövén kívül vízelvezetést 

alakítottunk ki, a víz két elnyelő aknába folyik, belül 
levegőztető téglaburkolatot helyeztünk el kavicságyban. 

• Teljesen kicseréltük az elektromos vezetékeket, a 
lámpatesteket, Kiss Zoltán és felesége ajándékaként egy 
csillárral gazdagodott templomunk. 

• Újra vakolással és meszeléssel fejeződött be a felújítás 
kívül-belül. 

 

A gyülekezet mindössze 207 lélek. Mint mindenütt, itt is 
nagyrészt idős, kisnyugdíjas emberek alkotják. 
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Természetesen a felsorolt munkálatokat a magunk erejéből 
nem tudtuk volna megvalósítani. 
Az Egyházkerület, a Paksi Atomerőmű, a Faddi 
Önkormányzat, híveink, faddi, tolnai és bogyiszlói Isten 
ügyéért tenni akarók, valamint egy holland család 
összefogásából, önzetlen adományából jöhetett mindez létre. 
Az adakozók listáját itt olvashatják: 
Miskolczi Józsefné, Szerezla Lajosné, Keserű István 
(Budapest), Rábóczki Andrásné, Benedek Andrásné, Baross 
Józsefné, Komáromi János, Balogh Zoltánné, Morvai 
Jánosné, Konyár Gyula, Kertész Józsefné, Góbor Ferenc, 
Körösi Istvánné, Bényi András, n. Rácz József, ö. Rácz 
Józsefné, Kiss Zoltán (Tolna), Kiss Zoltánné (Tolna), Bárdos 
Zoltán, Bárdos Zoltánné, Telegdi Vendel, Komlósi Judit, 
Takács Mihály, Takács Mihályné, Szikhardt Rita, Varga 
János, Bakos Viktor, Feidt Márton, Keserű Józsefné, Bényi 
Sándor,    Kuperczkó István,    Keserű József,    Keserű János,  
Tóth Zoltán, Frast Jánosné, Nyirati Jánosné, Kaiser Ferencné, 
Hostyánszki Józsefné, Simon Sándor, Balázs család, Vass 
János, Dr. Kiss Regina, Keserű Klára, Márkusné Tibai Márta, 
Deme Bertelan, Horváth János, Szűcs András, Szűcs 
Andrásné, Himmelné Dr. Ökrös Magdolna, Márkus Ferenc, 
Kehely Patika, Szalkay Lajos, Mosonyi Bt., Pánczél Ildikó, 
Baptista Gyülekezet, Papp Józsefné, Fodor Zoltán (Tolna), 
Dr. Görbe Éva (Bogyiszló), Görbe Ferenc (Bogyiszló), Görbe 
Ferenc (Szekszárd), Koleszár Istvánné, Bitter Jánosné, 

Proketli Károlyné, Borda János (Radnóti u.), Schiffler 
Györgyné, Keserű Erzsébet, Dohóczki Józsefné, Póti Károly, 
Pánczélné Csöndes Magdolna, Szilágyi Jánosné, Nyúl 
András, Horváthné Rigó Mária, Borda Istvánné, Keserű 
Andor, Berki Sándor, Bakos Mariann, Horváth Lászlóné, 
Kugli Józsefné és lánya, Siposné, Oláh Lajos, Keserű 
Istvánné, Prokeschné Csöndes Magdolna, Rácz Jánosné, 
Bencze Józsefné, Feidt Miklós, Bereczki Melinda, Dr. 
Katona Tamás, Németh István, Római Katolikus Egyház, 
Duna Trans, egy holland család, Boros Andor (London). 
 
Áldja meg az Úr életüket azoknak, akik meghallották a hívó 
szót, mert tudják: „Mily szerelmetesek a te hajlékaid, 
seregeknek Ura.” Zsoltárok könyve 84:2 
Isten után köszönettel tartozunk még:  
Dr. Szabó István püspök úrnak,  
Tóth Ferenc országgyűlési képviselőnek, 
Fülöp János Fadd polgármesterének, 
Süli János, Mittler István, Nagy Sándor vezérigazgató 
uraknak, 
Bényi Andrásnak, aki a javítási munkák, az ünnepség és a 
vendéglátás megszervezésében oroszlánrészt vállalt.  
Morvai Jánosné gondnoknak, aki az adományokért 
fáradhatatlanul járta a falut.  
Fadd, 2011. március 31.   

            Bereczki Zoltán  lelkipásztor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó  
 

2011. évi ivóvíz tárolók karbantartási ütemterve                                                  Fadd, Fadd-Dombori 
Tisztelt Fogyasztók! 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2011. évi ivóvíz tárolók karbantartási ütemterve a következő: 
A karbantartási munkavégzések vízhiányának időszakát követően, rövid ideig opálos víz várható, melyért a fogyasztók 
elnézését kérjük. 
 

Település Időpont Műtárgy megnevezése Vízhiány időtartama: 
Fadd  02.01. kedd víztároló medence  

 
7 órától -14 óráig 

 05.03. kedd víztároló medence 
 05.05. csütörtök víztorony  
 08.02. kedd víztároló medence 
 11.08. kedd víztároló medence 
 11.10. csütörtök  víztorony 
 
Dombori 02.03. csütörtök víztároló medence, gáztalanító  

 
7 órától -14 óráig 

 05.10. kedd víztároló medence, gáztalanító 
 05.12. csütörtök víztorony 
 08.04. csütörtök víztároló medence, gáztalanító 
 11.15. kedd víztároló medence, gáztalanító 
 11.17. csütörtök  víztorony 

 

K é p e k  a z  ü n n e p s é g r ő l  
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E G Y H Á Z  
 

Húsvéti ünnepkör 
A katolikus egyház számára a legnagyobb és 
legmeghatározóbb időszaka az évnek. Kezdete 
„Hamvazószerda”, a vége pedig „Pünkösd”! 47+50 
napnyi ez az időszak. 
Hamvazószerda és Húsvét közötti időt nagyböjtnek 
hívjuk, vagy szokták „szent 40 napnak” is hívni, bár 
ehhez tudni kell, hogy a vasárnap soha nem lehet böjt, 
(mert minden vasárnap Krisztus feltámadására 
emlékeztet), ezért a „szent 40 nap” a hét vasárnap 
nélkül értendő! 
Az ünnepkör naptára és főbb tudnivalói: 
Hamvazószerda: kezdő nap hamvazással (előző év 
virágvasárnapi barka szentelt hamujával) és ez az év 
első szigorú böjtje (egészséges hívő felnőtt – 18 és 60 

év közötti –  ezen a napon húst nem eszik és mást is 
csak háromszor, de az is úgy, hogy összességében 
nem tesz ki két jóllakást !) 
Nagyböjt 1. vasárnapja: téma a kísértés… 
Nagyböjt  2. vasárnapja: színeváltozás… 
Nagyböjt 3. vasárnapja: szomjúság: test- és lelki… 
Nagyböjt 4. vasárnapja: vakság: test- és lelki… 
Nagyböjt 5. vasárnapja: Lázár a 4 napos halott előjön 
a sírjából… 
Virágvasárnap:  barkaszentelés körmenettel és 
passióval (Jézus szenvedés-története) 
Nagyhétnek nevezzük a virágvasárnap és húsvét-
vasárnap közötti hetet. Ebből a legkiemelkedőbb a szent 
három nap: 

Nagycsütörtök:  utolsó vacsora : az Eukarisztia és a papság szentségének ajándékozása és Jézus elárulásának 
emléke. 

Szentmise és oltárfosztás április 21-én (csütörtökön) este 7 órakor ! 
 

Nagypéntek:  Jézus elítélése, kínszenvedése és halála emléke: az év második szigorú böjtje (együttérzésünk 
gyenge kifejezéseként !) 

Szertartás: Igeliturgia, hódolat a kereszt előtt és áldozás április 22-én (pénteken) este 7 órakor! 
 

Nagyszombat:  „virrasztás” egészen a késő éjjelbe nyúlóan, majd a feltámadáson való örvendezés szentmisével 
és körmenettel…  

Szertartás kezdete április 23-án (szombaton) este 7 órakor! 
HÚSVÉT-VASÁRNAP: Az Úr Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe! 
Nyolcaddal, azaz a húsvét-vasárnap utáni héten 
mindennap ugyanazzal az ünnepi liturgiával 
ünneplünk, mint húsvétvasárnapon (azaz: 
vasárnaptól-vasárnapig ez 8 nap.) 
Húsvét vasárnap hajnalától 40 napon át volt 
szerencséjük az apostoloknak a feltámadott Úr Jézus 
Krisztussal a legkülönbözőbb élethelyzetben 
találkozniuk és megtapasztalni, hogy feltámadt testben 
(megdicsőülten) él. A 40. napon Jézus ezt megszüntette 
– az apostolok úgy mondták, hogy égbeszállt a szemük 
láttára. 

Húsvét vasárnaptól az ötvenedik nap pedig Pünkösd-
vasárnapja, a Szentlélek eljövetele. 
Ez a 97 nap minden évben más-más naptári időben van.  
Bár már többször történt kísérlet arra, hogy a húsvét-
vasárnap valamilyen megegyezésen alapuló fix helyen 
(pl. mindig április 1. vagy 2. vasárnapján) legyen, eddig 
ez még nem sikerült. Így a régi, évezredes szokás 
szerint történik a húsvét-vasárnap helyének 
meghatározása (az első tavaszi holdtölte utáni vasárnap: 
március 22. és április 25. között). 

 

Természetes, hogy ezekre az ünnepekre is, mint minden vasárnapra vagy más ünnepekre is mindig és külön 
meghívók nélkül is várunk minden jó szándékú embert: hivőt vagy magát hitetlennek vallót is, mind a katolikust, 
mind a más valláshoz tartozót is. 
Kegyelmekben gazdag ünnepi készülődést és áldott szép ünnepet Mindenkinek!    Plébános 
 

KÖZLEMÉNY 
A TEMPLOM NAPJA  2011. június 19-én (vasárnap) - a faddi búcsú napján lesz. 

10 órakor 
Hálaadó ünnepi szentmise a római katolikus templomunk külső felújítása befejezéséért. 

Vendégeink: 
- A Szent Korona Lovagrend tagjai--a SZENT KORONA másolata e napon a szentmisén jelen lesz, 

ünnepélyes behozatalával kezdődik hálaadó ünnepségünk. 
- SZVORÁK KATALIN Liszt Ferenc-díjas és alternatív Kossuth-díjas népdalénekes, előadóművész 

 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Faddi Csoportja 

Katolikus Közösség 
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H E L Y I  A L K O T Ó I N K       forrás: http://mitosz.freeweb.hu 
 
 

Mit rejt a Templom utcai, ősi magyar motívumokkal díszített 
kapu? 

Egy Galéria saját alkotásokból, nemcsak művészetkedvelőknek! 
Egy hely, amely színvonalas programlehetőséget kínál 

iskolás csoportoknak, turistáknak. 
Egy hely, amely több, mint múzeum. 

 
„Megmagyarázhatatlan belső kényszer hatására nyúltam agyaghoz, 
fához 1986-ban. Elhagytam szeretett hivatásomat, a pedagógusi 
pályát. Szobraim többnyire figurális jellegűek, archaikusak, kutatva 
az élet misztériumát. Az anyaság, a szerelem, az egyűvé tartozás 
szépségéről mesélnek, a transzcendentális Mindenható felé 
fordulnak. Népi naiv szemléletű képeimmel színeket, derűt, 
harmóniát és játékosságot szeretnék továbbítani. Amikor úgy 

érzem, hogy már nagyon „Kirajzolódom a világból” alkotok! Az alkotás az életem! Elröpít abba a dimenzióba, ahol 
nincs tér- idő korlát, ahol szabadnak érezhetem magam! Maga az Út egy csodás gyötrelem és óriási felelősség is. 
Hisz vállalni önmagunkat, amilyenek valójában vagyunk- ledobva a jelmezeinket, ruháinkat, nem könnyű feladat! 
De „reszketés nélkül senki nem juthat a labirintus szívébe.” Valótlant, talmit, tisztességtelen lenne felmutatni. 
 
Dédszüleim fehértornácos, hosszú parasztházában élek férjemmel, Ragó Károllyal. Nagy tisztelettel és alázattal – 
igazodva a ház régi stílusához, megőrizve az ősök múltbéli tárgyait, bútorait – alakítottuk ki végleges életterünket. 
Otthonunkban létrehoztuk a Mítosz-Mesegalériát, ami az évek során múzeummá nőtte ki magát. Mindezt óriási 
erőfeszítések és áldozatok árán értük el, két nagyszerű fiunk anyagi és erkölcsi támogatásával. 
Köszönet érte!”           Gáti Mariann 

 
7133 Fadd, Templom utca 13.    Tel.: 74/447-756, 70/377-80-81    gatim@tolna.net     http://mitosz.freeweb.hu 

 
 

Ha még nem rendelkezett adója 1 %-áról, május 20-ig megteheti.  
Támogassa a Faddi Meseház Alapítványt! Adószáma: 18863888-1-17  

 
 

C I V I L  S ZE R V E ZE T E I N K  
 

Nyugdíjasok Érdekszövetsége 
Mindannyian nagyon vártuk már a tavaszt, az életet adó 
napsugarat. Hosszú, téli pihenésünk után újult erővel, tele 
tervekkel kezdtük az új évben a munkánkat. 
Szigetvári gyógyfürdőzéssel indítottuk az évet, ezzel 
könnyítettünk berozsdásodott végtagjainkon.  
Mindjárt március lett. A nőnapot minden évben nagy 

odafigyeléssel szervezzük. Szép számmal gyűltünk össze. 
Köszöntőt a férfiak nevében egyik tagtársunk, Horváth István 

mondott nekünk. Szép szavai a szívünkig értek el. Mi, 
hölgyek énekszóval színesítettük az estét. Ezután jó 
étvággyal fogyasztottuk el a finom pörköltet és a hozzá illő 
borocskát. Az asztalokon az ajándékul kapott virágok 
pompáztak. 
Március 15-éről soha nem feledkezünk meg. Mint minden 
évben, így az idén is részt vettünk az ünnepségen és 
emlékeztünk a 48-as eseményekre. 
Februárban hóvirág, ma pedig már a húsvéti terítő és 
asztaldísz szépíti klubunk asztalát. Készülünk a húsvétra. A 
bibliai események felelevenítésével is foglalkozunk. A népi 
szokásokat megtartva tojást festünk, sonkát, tojást főzünk a 
család nagy örömére. 
Áprilisban Kiskunmajsára utazik csoportunk a megújult 
gyógyfürdőbe, májusban pedig a gemenci erdőbe 
kirándulunk. 
Az egymás iránti tisztelet és szeretet az, ami minket 
összetart, lelkesít és segít megoldani a feladatainkat. Hát így 
indult nekünk a 2011-es év és reméljük, hogy sok színes 
program vár még ránk a jövőben. 

Horváthné Ági 
 

 

A művelődési ház felújítása miatt az OTP-s 
bankautomata bizonytalan ideig nem üzemel! 
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C I V I L  S ZE R V E ZE T E I N K  
 

Tegyünk a Szívünkért Egyesület 
 

Nagy örömmel osztom meg a faddi hírek olvasóival az év 
harmadik havának mérlegét. Becsülettel és tisztességgel 
járnak tagjaink a szűk hely dacára is a gyógytornáinkra. Hát 
sok jó ember kis helyen is elfér. Bár tornázni nehezebb, de 
gyógytornászunk veszi az akadályokat, és úgy irányít 
bennünket, hogy tegyünk a szívünkért, a jövőnkért. És öröm 
az összetartozás! Aki nem hiszi, jöjjön el, szeretettel várjuk. 

 
Az Oltalom Alapítvány segítségével sikerül az egészséges 
táplálkozás fortélyait elsajátítani, hiszen beindult a reform 
főzőtanfolyam. Az önkormányzat biztosította a napközis 
konyhát, ahova sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
Fontos, hogy mit eszünk, hiszen előbb tanulunk meg enni, 
mint menni. A tudatos táplálkozás segíthet egészséges 
felnőtté válni. Aki úgy érzi, fontos, hogy egészséges ételt 

tálaljon fel szeretteinek, jöjjön el, nézze meg, kóstolja meg, 
tanulja meg, milyen könnyen lehet rövid idő alatt egészséges 
ételt készíteni.  

 
A kóstoláshoz az alapanyagokra 300 Ft-ot szedünk. Az első 
alkalommal reggelire gabona és gyümölcs érdekes és finom 
ízeit varázsolta elénk Nagy Zsuzsa, az Oltalom Alapítvány 
szakácsnője. Dombóvári Szívtestvéreink is örömmel jöttek és 
jönnek el, hisz azt mondták, így látva és kóstolva egészen 
más. De mi újra és újra hívjuk szülőfalunk fiataljait és 
időseit, egészségeseket és betegeket egyaránt. Jöjjön, tegyen 
a szívéért, a családja szívéért! 
Tegyen, tegyünk, ezt kéri mindnyájuktól, aki az egészséget 
csak múlt időben emlegeti. 
        Dohóczki Istvánné 

 
 

MMEERRIIDDIIÁÁNN  TTOORRNNAA  
KKínai gyógytorna tanfolyam indul a Tegyünk a 
Szívünkért Egyesület szervezésében, melyre minden 
egészségét megőrizni vágyót és fájdalmait enyhíteni 
szándékozót szeretettel várunk. 

 
Helyszín: Tűzoltószertár 
Időpont: április 12-től júniusig, keddenként 14.30-16-ig 
Tanfolyamdíj: alkalmanként 500 Ft 
 

 

RREEFFOORRMM  FFŐŐZZŐŐTTAANNFFOOLLYYAAMM a faddi általános iskola ebédlőjében (Fadd, Templom u. 1.) 
         Április 18. (hétfő) 17 óra  Adalékanyag mentes saláták, növényi öntetek 
         Május   2.  (hétfő) 17 óra  Koleszterinmentes töltött, rakott zöldséges ételek 
         Május 16.  (hétfő) 17 óra  Húsbavágó kérdés: Lehet-e hús nélkül élni? Húspótlók, fasírtok 
         Május 30.  (hétfő) 17 óra  Lehet-e egészséges, ami szép és finom? Csalóka torta vagy tápláló bukta? 

Előadó: Nagy Zsuzsa reformszakács   Hozzájárulás a kóstolóhoz: 300 Ft/fő 
M i n d e n  é r d e k l ő d ő t  s z e r e t e t t e l  v á r u n k !  

 

 

O K T A T Á S  
 

Szülői Szervezetek Közössége 
Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a szülői 
munkaközösség. Hosszas előkészítést igényelt az idei 
farsangi mulatság, amely TAVASZVÁRÓ BÁL lett. Mivel 
a helyszín változott – idén a Sportcsarnokban került 
megrendezésre –, az eddigi hagyományoktól egy kicsit 
el kellett térnünk. Át kellett gondolnunk a bál 
zökkenőmentes lebonyolítását. Nem csak a 
pedagógusok, a szülők, hanem a gyerekek is lázasan 
készülődtek a rendezvényre. 
Március 11-én a felső tagozatosok adtak számot rövid 
műsorszámaikkal a „tudásukról”, ezután következett a 
DISCO, amely számukra az est fénypontja volt. 
Március 12-én délután az alsó tagozatosoké volt a 
Sportcsarnok tánctere. A jelmezes felvonulás a 

negyedikesek nyitótánca után következett, ahol sok kis 
csoport táncos produkciója emelte a bál színvonalát. Ezt 
követte az igazi mulatság, amelyhez a zenét a 
Csicsoszki Zoltán és társa szolgáltatta. Mindkét 
rendezvényen volt tombola, működött büfé, melyek 
igazán bállá tették a rendezvényt. 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves 
segítő szándékú szülőnek, a támogatóknak, hogy 
munkájukkal és adományaikkal hozzájárultak 
gyermekeink felhőtlen szórakozásához. Remélem, a 
jövőben hasonló sikereket érhetünk el 
összefogásunkkal. 
 

Horváthné Szaksz Ildikó iskolai SZSZK vezető 
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O K T A T Á S  
 

Február – március hónap eseményei az alsó és felső tagozaton 
 
Az alsós munkaközösség csatlakozott a - MAGYAR NYELV 
HETE – felső tagozatos programhoz. Részt vettünk a 
Kazinczy szépkiejtési versenyen, majd a Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyre is beneveztünk. 
Eredményeink: 
Kazinczy szépkiejtési verseny: 
4. évfolyamon: I. Kalcsú Vanessza, II. Benke Csaba, III. 
Hostyánszki Gábor. 
5. évfolyamon: I. Acsádi Virág, II. Horváth Diána, III. 
Alföldi Tamás. 
6. évfolyamon: I. Bráz Bianka, II. Antus Antónia, III. 
Gerebenes Alexandra, Borda Odett. 
7-8. évfolyamon: I. Bolgár Imre, II. Kósa Evelin, III. Budi 
Gábor, Kovács Norbert. 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: 
4. évfolyamon: I. Benke Csaba, II. Bogdán Vendel, III. Pap 
Gabriella. 
5. évfolyamon: I. Németh Alíz, II. Fodor Henrietta, III. 
Acsádi Virág. 
6. évfolyamon: I. Acsádi Péter, II. Szücs Szilvia, III. Antus 
Antónia. 
7. évfolyamon: I. Pukli Csilla, II. Ferkelt Nikolett, III. Feidt 
Roland. 
8. évfolyamon: I. Szlanyinka Dóra, II. Antus Zsolt, III. 
Fonyódi Szabolcs. 
Herman Ottó verseny zajlott TITOK-2011. címmel, melyen a 
4. b osztályból 7 tanuló vett részt. (Bitter Zoltán, Keresztes 
Gábor, Nagy János, Orsós Kevin, Mátéka Zoltán, Sáth Kevin, 
Lázár Dániel) 
Február 18-án tanulóink a Zrínyi matematika versenyen 
mérették meg magukat. Eredmények később várhatók. 
Március 8-án egy szép napsütéses délutánon a napközis és az 
iskolaotthonos tanulók részvételével kiszebáb égetéssel 
búcsúztattuk a telet. 
Március 12-én rendeztük meg a tavaszváró jelmezbálunkat, 
melyre minden osztály lelkesen készült. Jobbnál jobb zenés 
műsorral szórakoztattuk a szülőket és a meghívott 
vendégeinket. 
A felső tagozatos farsangi bált március 11-én rendeztük. A 
program három órakor vette kezdetét az osztályok jelmezes 
műsorával. Ezt követően BÜFÉ és tombola várta a 
résztvevőket, meghívottakat. Külön köszönet a szülői 
munkaközösség munkájáért. Négy órától hét óráig dj. Tosi 

zenélt a gyerekeknek. 
Az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc 163. 
évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre 

az idén a művelődési ház felújítása miatt a sportcsarnokban 
került sor. Az ünnepi műsort a faddi Gárdonyi Géza Óvoda és 
Általános Iskola 6. évfolyamának tanulói adták elő. 
A 6.a osztályból: Fodor Bianka, Gilián Krisztián,Hajdú 
József, Hevesi István, Karaszi Alexandra, Vesztergombi 
Fanni.  
A 6.b osztályból: Acsádi Péter, Antus Antónia, Csicsoszki 
Szabolcs, Gerebenes Alexandra, Kovács Noémi, Novák 
Regina, Sipos Máté, Szücs Szilvia, Totola Gréta. Felkészítő 
tanáraik Nyigrényi Edit és Rábóczki Dóra. Az ünnepi műsor 
színvonalát emelte Szemerei Eszter tanárnő vezette énekkar. 
A műsor koreográfiájának kidolgozásában sok segítséget 
nyújtott Bali Ervinné „Edit néni”. 

 
Az iskolások megemlékezését követően Tóth Ferenc 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A 
megemlékezés után: EMELD FEL FEJEDET BÜSZKE NÉP! 
címmel a BARTINA zenekar verses-zenés műsorát láthatta az 
ünneplő közönség. 

 
A Polgári Védelem Szekszárdi Kirendeltsége alkotói 
pályázatán vettek részt tanulóink. A következő eredmények 
születtek: 
Alsó tagozaton: Szabó Zoltán 1.a osztályos tanuló I. 
helyezést ért el. Speciális tagozaton: Kovács Dániel 2. 
osztályos tanuló III. helyezést ért el. A felső tagozaton: Éger 
Maja és Fodor Henrietta különdíjban részesült. 
Március 22-én, a VÍZ VILÁGNAPJÁN tanulóink látogatást 
tettek a helyi vízmű telepén, ahol megismertették 
gyermekeinkkel a víztisztítás útját, menetét. A bemutató után 
vízkóstolóval zárult a program. 
Lázár Ervin Baráti Kör meseíró pályázatán 5 tanuló indult. 
Eredményeik május hónapban várhatók. 
Iskolánk minden tanulója eljutott a Református templom 
felújítása alkalmából rendezett kiállításra, ahol Gáti Mariann 
műveit nézhették meg.                                            Tóth Zita 
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Z Ö L D R O V A T  
 

Ne csak füvesíts, veteményezz is! 
 

Gondolataim megírását egy közös beszélgetés, a modern 
falusi életfilozófiát hangoztató, kapát sosem fogó, azt 
szánalmasan lenéző kétcsaládos anyuka inspirálta. 
A falusi, vagy ha jobban tetszik a vidéki létforma alapját az 
önellátás vagy a konyhát kiegészítő gazdálkodás jellemezte. 
Igen jellemezte, mert ez az életfilozófia szinte teljesen eltűnt. 
Én még úgy nőttem fel, hogy az állatokat etetni, nekik vizet 
cserélni és kapálnom kellett, majd csak utána lehetett 
játszani, kamaszként csavarogni, ábrándozni. Persze akkor 
utáltuk, de megcsináltuk, később az életben hasznát vettük. A 
faddi családok 90%-a fontosnak tartotta a kert művelését, az 
állatok tartását (tyúk, kacsa, sertés, stb.) és környezete 
tisztaságát. Fontosnak tartotta, mert tudta, hogy év végén, ha 
mérleget von, összead és kivon, akkor megérte görnyedni, 
megérte időt áldozni a kertre, jószágra, mert volt mihez 
nyúlni, ha nem volt elég pénz vagy összejött a család. 
Tudom, akkor nem volt 100 csatornás, szappanoperákat ontó 
kábel hálózat a faluban, nem volt a fizetés 20%-át elvivő 
mobiltelefon számla sem. Nem volt az átlag, szerény 
körülmények között tengődő családoknak olyan erős, a 
társadalmi elvárásoknak megfelelni vágyó, kifele rongyrázó 
igyekezete. Nem. 
Voltak vágyai, de a többség nem felejtette el, hogy az első a 
rezsi, majd legyen tüzelő, legyen szemes takarmány az 
állatoknak és a gyereket is be tudjuk iskolázni. Nem az volt a 
fontos, hogy a kertet gyep borítsa és annak egész nyári 
öntözése annyi vizet zabáljon fel, amiből egy 500 m2-es 
zöldséges kertet lehetne fenntartani, és abból egy négytagú 
család, aki a létminimumon vagy az felett, de akár jobb 
jövedelemmel rendelkező is, de minőségi ételeket tudna 
előállítani. Igen, az eltelt 20 év kapitalizmusának, a nagy 
szabadságnak és liberalizmusnak az lett a legnagyobb 
vesztesége, hogy az emberek elfelejtettek józanul 
gondolkodni, sőt gyerekeiket úgy nevelték, hogy gyere, 
vegyél meg és egyél meg. 
Nem kell hozzá munka, nem kell áldozat, olyan szabad ez a 
világ, olyan trendi, sőt még el is hitték, hiszik, hogy olcsóbb 
gyepet öntözni, nyírni, mint borsót vagy krumplit kapálni. 
A mai telekméretek alapján a kertek vagy parlagon, 
többségében parlagfűben, tarackban, mesterségesen telepített 
gyepekben úsznak. Van felfújható medence, ami annyi vizet 
igényel, hogy 20 kg vetőburgonya sem kér annyit a virágzás 
ideje alatt. 
Igen….A demokrácia alapja az, hogy azt és úgy tegyük, 
vásároljuk, ahogy tetszik. 
De, valóban akkor élünk jobban, akkor leszünk sikeresek, ha 
azt demonstráljuk, és arra szocializáljuk gyerekeinket, a jövő 
generációját, hogy csak fogyasztóként tengődjenek, ha mint 
szülők, szomszédok, nagynénik és nagybácsik azt sulykoljuk, 

neveljük beléjük, hogy olcsóbb megvenni, hogy olcsóbb a 
sorozat előtt ülni, hitelre vásárolni, telefonálni, majd a 
kisboltban kenyeret és tejet kuncsorogni hónap végén, 
miközben a kert gaztengerben áll? 
Hát emberek, itt mindenki meghülyült? A józan észhez nem 
kell 3 diploma és nyelvvizsga! 
Az ízletes alapanyag vagy a svájci hitel túléléshez, a vacsora 
előállításához munka, kitartás, a valós szükségleteink 
átgondolása szükséges, igen az kell. 
Mert ne tartson az öntözött gyepet és ne vásároljon felfújható 
kerti medencét Cetelem hitelre, aki a gyerekét kólával, sós 
mócsingból készített felvágottal táplálja, ahelyett, hogy 
veteményezne és megtermelné a krumplit, babot, hagymát, 
répát, amiből meleg ételt lehet készíteni.  
Vélhetően akkor nem a Valóvilágot nézi a kedves szülő, 
hanem főz a gyerekének, igen főz és közösen esznek az 
asztalnál. Nem a TV előtt, hanem asztalnál. 
Vagy itt van a huszonéves, családos, munkahellyel nem 
rendelkező, albérletben élő párocska férfitagja. A kertben 
gödröt ás, majd abban leégeti a műanyagot a rézről, eladja és 
azon magának energiaitalt, gyerekének E258-as csokoládét 
vesz ahelyett, hogy a gaztengerben álló kertjét felásná és 
vetőmagot venne, ami a befektetett 80-120-220 Ft/csomag 
értékből 5-10 ezer Ft értéket teremne kapálással, gazolással. 
Micsoda életfilozófia, micsoda perspektívák, még szerencse, 
hogy nem élnek a kert előző tulajdonosai, mert belehaltak 
volna a látványba, hogy miként mérgezik meg a jó 
termésátlagot adott földet az ilyen semmi emberek. 
Vagy itt van a beszélgető partnerem, aki a kertjéből kivágta a 
gyümölcsfákat (körte, barack, cseresznye), mert 2× kellene 
permetezni /év, a termést pedig be kellene főzni a 
gyerekeknek. 
A teljes kertjét (350-400m2) bevetette holland fűmaggal, 
közben a nyugdíjas édesanyja görnyed a kertben, hogy a 
gyerekeknek legyen. 
Számoljunk. Öntözni fogja egész nyáron a gyepet (a 
veteményest nem kell). Elektromos fűnyírójával gyepet vág 
heti rendszerességgel. Ősszel, de legkésőbb jövő év tavaszán 
szembesül azzal a ténnyel, hogy a gyep nem is olyan, mint 
Angliában, hogy a holland nemesítésű fűmag nem erre a 
klímára való, hogy a vízdíj magas, az áramszámláról ne is 
beszéljünk, amit ezek a fűnyírók fogyasztanak. Igen, 
szembesül azzal a ténnyel, hogy a gyerekei sem és ő sem 
szereti a füvet sem levesbe, sem főzelékbe, az olasz 
paradicsom drága, a csilingelős autókban forgalmazott, közös 
EU-ban termett borsó pedig megfizethetetlen lesz a télen, az 
édesanyja pedig egyre öregebb lesz. 
Tehát gaztengerrel rendelkezők és kertet gyepesítő Faddiak! 
Ne csak füvesítsetek, veteményezzetek is! 
2011. március hava   Benis Brigitta 

 

 

Tájékoztató a hulladékszállítás változásáról 
Tisztelt Lakosok! 
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. a cikói hulladéklerakó üzembe helyezése miatt: 

2011. április hónaptól kezdődően 
SZERDAI napokon végzi a települési szilárd hulladék begyűjtését, ürítését. 

Az első zöldjárat 2011. árpilis 6-án lesz, azt követően pedig kéthetenkénti gyakorisággal. 
Megértésüket és együttműködésüket előre megköszönjük. 

Fadd Polgármesteri Hivatal      ALISCA TERRA KFT. Szekszárd 
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ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
 

Trükkös lopások az autópályákon                                                                                                                                         HÍRLEVÉL 
A lopások jellegzetessége, hogy az elkövetők valamilyen megtévesztéssel megállásra késztetik a sértettet, majd a figyelmét elterelve 
próbálnak a gépjárműben lévő értékekhez jutni. 
Előfordulhat, hogy hivatalos személynek álcázzák magukat, vagy műszaki hibát idéznek elő a sértett autójában. 
A trükkös lopások elkövetőinek másik módszere a városokhoz köthető. Az elkövetők kifigyelik a bankban, ha valaki nagyobb összegű 
készpénzt vesz fel, a bűntársak kiszúrják a gépkocsi kerekét, majd amikor menet közben a sértett defekt miatt megáll, segítségüket 
felajánlják és elterelik a figyelmét. Közben a társ igyekszik megszerezni a gépkocsi utasterében őrizetlenül hagyott pénzt. 
Az M6 Tolna megyéhez tartozó autópálya szakaszán nem volt trükkös lopás, amely a rendőrség tudomására jutott volna. 
Az eddigi elfogások alapján megállapítható, hogy az elkövetők nem magyar állampolgárok voltak. 
 

A rendőrség tanácsai a trükkös lopások megelőzésére: 
• Ha nagyobb mennyiségű készpénzt vesz fel, kérje 
meg ismerősét, hogy kísérje el!  
• Ha valóban defektet kap a gépkocsi, ne hagyja 
őrizetlenül az értékeit!  
• Ne hagyjon semmilyen iratot és értéket a 
gépkocsiban!  
• Ha kiszáll, minden esetben zárja le a gépkocsit, még 
akkor is, ha nem távolodik el tőle!  
• Ha többen utaznak együtt, valaki maradjon a 
gépkocsiban!  
• Ne tegye látható helyre értékeit! 
 

Konkrét eset: 
Az 52, a 38 és a 27 éves férfit szombat reggel fogták el a nyomozók 
a város határában. A rendőrség adatai szerint a román 
gyanúsítottak péntek reggel az M5-ös autópálya szegedi északi 
lehajtója közelében két honfitársukat is különböző indokokkal 
megállították, majd értékeiktől megfosztották. 
Az egyik járművet azzal késztették megállásra, hogy azt állították: a 
gépkocsi hátulja ég. Miután a sofőr és utasa kiszállt, hogy 
meggyőződjön erről, az egyik férfi az autóból észrevétlenül kiemelt 
egy táskát, amelyben egyebek mellett készpénz, valamint arany 
ékszerek lapultak mintegy kétmillió forint értékben. 

Alig fél órával később intették le következő áldozatukat. Tőle száz 
eurót kértek, arra hivatkozva, hogy elfogyott a benzinjük, cserébe 
felajánlottak egy arany nyakláncot és egy arany pecsétgyűrűt. 
Később kiderült: az ékszerek hamisak. 
A 38 éves férfinek a gyanú szerint egy korábbi eset is a számlájára 
írható, ami 2007 novemberében történt ezen az útszakaszon. Akkor 
a férfi járműve műszaki hibájára hivatkozva kért ötven eurót az 
általa megállított gépkocsi vezetőjétől, cserébe egy "arany" 
gyűrűért, amelyről később ugyancsak kiderült, hogy hamis. 
A három férfit a rendőrség elfogta, és őrizetbe vette. 

 

A következőkben időseknek biztonsági tanácsok olvashatók!  
 

10 biztonsági tanács időseknek! 
1.  Ne nyisson ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek! 
2.  Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jómodorúnak tűnik! 
3. Ne engedje be a házaló árusokat, DDGÁZ, E-ON, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket 
bármennyire erőszakosak, tartsa kapun kívül, kérje a szomszéd, járókelő segítségét! 
4.  Ne hagyja nyitva a kaput, háza, lakása ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy kertben van, mert bárki észrevétlenül 
bemehet! 
5.  Ne hagyja a kapuajtóban, a lakása, háza bejárati ajtajában belül a kulcsot, akkor sem, ha otthon van! 
6.  Ne hagyja a kapuja, háza, lakása kulcsát a lábtörlő, virágcserép és egyéb helyeken, ha elmegy otthonról, inkább vigye 
magával! 
7.  Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak! 
8.  Ne vegye elő senki előtt a pénzét az otthonában, mert kifigyelik, észre sem veszi és ellopják! 
9.  Ne tartson otthon 100 ezer forint feletti összeget, tegye bankba, takarékba! 
10. Ne nyisson ajtót éjszaka, ha bármilyen zajt hall, inkább hívja a rendőrséget! Telefonszám: 107 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 
 
Szent Flórián Alapítvány a tűzoltókért 
Mindenki előtt vitathatatlan, hogy a tűzoltókra mindig lehet számítani.  Ha baj van, legyen az lakástűz, műszaki baleset, vagy árvíz, akkor a 
tűzoltók mennek és segítenek. Ugyanakkor felmerülhet az a kérdés is, hogy ha a tűzoltó kerül bajba, akkor rajta kisegít? Ha mentésközben 
lesérül, kiesik a munkából és kevesebb pénzt visz haza, ha tragédia éri, ki segíti őt a családjáról való gondosodásban? A Szent Flórián 
Alapítvány igyekszik mindent megtenni a segítségnyújtásban, és igen nagy szüksége van minden egyes SZJA 1 %-ra. 
A „Szent Flórián Alapítvány a bajbajutott tűzoltók megsegítésére” elnevezésű civil szervezet  18862162-1-17 adószámmal rendelkezik, 
melyre a örömmel várja az 1%-os felajánlásokat nemcsak a tűzoltóktól, hanem mindazon személyektől, akik elismerik, értékelik, támogatják 
a tűzoltók tevékenységét, és ily módon kívánják őket segíteni. 
 

A kép illusztráció 
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S P O R T  
 

Karate évkezdés Faddon és Tolnán 
A Faddi SE Karate Szakosztálya és a tolnai Tanren Karate SE versenyzői 
megkezdték a 2011-es év versenyző időszakát. 
Első nagyobb megmérettetés gyanánt a Sárváron megrendezésre kerülő 
Sárvár Kupa elnevezésű országos versenyen tehették próbára tudásukat a 
versenyzők egyéni formagyakorlatban és küzdelemben. 
A két egyesület 12 fővel nevezett erre az eseményre. A korai indulás, a 
sokáig elnyúló verseny és maga a verseny-terhelés alaposan kifárasztotta a 
sportolókat. Ettől függetlenül szépen teljesítettek a karatékák, a mellékelt 
eredmények születtek: 
 
 

 
 

Örömteli esemény érte a tolnai Tanren Karate Sportegyesületet. 
Versenyzőjük, Horváth Krisztián a héten vehette át a 
Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója díjat. 

Krisztián az elmúlt évben nyújtott kitűnő tanulmányi munkájáért és a 
karate sportágban nyújtott sikereiért vehette át az elismerést! 

 
Csapattársai és a klub vezetősége nevében gratulálunk 

elért eredményeihez! 
 
 

 

 

  Kata Kumite 
Bányai Kitti 4.   
Berta Dániel   2. 
Bogárdi Mónika   1.,2. 
Feidt Norbert 3. 1.,2. 
Kiszli Viktor   1.,3. 
Kósa Evelin 3. 3. 
Radics Tamás   1. 
Schubert Dániel 4.   
Tóbi Csaba   2.,3. 


